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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 13 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(affix duty stamp 20 baht) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
Proxy Form A 

       เขียนท่ี ....................................................................... 
       Written at 

วนัท่ี ............. เดือน ............................ พ.ศ. ...............
 Date               Month                             Year 

 (1) ขา้พเจา้ ............................................................................... สัญชาติ...................................................................  
                 I / We                                                                                     Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี ..................................... ถนน .........................................................ตาํบล / แขวง............................................... 
Residing at                                         Road                                                       Tambol / Khwaeng 
อาํเภอ / เขต ..................................... จงัหวดั ......................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 
Amphur / Khet                                 Province                                                     Postal Code    
 

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)         
                Being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited 
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม ........................................ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................
เสียง ดงัน้ี  
Holding the total amount of                                 shares and having the right to vote equal to votes as follows: 
หุน้สามญั ..........................................................หุน้        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................................เสียง 
Ordinary share                                      shares    and having the right to vote equal to                                      votes 
หุน้บุริมสิทธิ ................................................... หุน้        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................................. เสียง 
Preferred share                                  shares     and having the right to vote equal to                                        votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้   
      Hereby appoint                                                                                                           
 (1) ...................................................................................................................................... อาย ุ..................... ปี 
                                                             age                years 
อยูบ่า้นเลขท่ี .................. ถนน ....................................... ตาํบล / แขวง .................................. อาํเภอ / เขต ........................... 
Residing at                       Road                                      Tambol / Khwaeng                       Amphur / Khet                                             
จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย ์........................................... หรือ 
Province                                                  Postal Code                                                or   
 (2) ..................................................................................................................................... อาย ุ..................... ปี 
                                                            age                 years 
อยูบ่า้นเลขท่ี .................. ถนน ......................................... ตาํบล / แขวง ................................... อาํเภอ / เขต .................... 
Residing at                      Road                                         Tambol / Khwaeng                          Amphur / Khet                                           
จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย.์................................................   
Province                                                 Postal Code                                                 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ของบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ในวนัท่ี 28 เมษายน 2560   เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้ น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขท่ี 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders 2017 of Nation Multimedia Group Public Company Limited on 28 April 2017 at 14.00 p.m. at the 
Conference Room, 7th Floor, Nation University Tower, No. 1854, Bangna-Trad Road K.M.4.5, Bangna Subdistrict, 
Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by 
myself/ourselves. 

     
    ลงช่ือ / Signed ...................................................... ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
             (......................................................) 
 
    ลงช่ือ / Signed ......................................................  ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy  
            (........................................................) 
 
    ลงช่ือ / Signed ......................................................  ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
    ลงช่ือ / Signed ......................................................  ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
หมายเหตุ / Remarks   
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน     
ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 
the number of shares to many proxies for splitting votes. 

 
 


